
 
 

 

 
 

 

Стела Михайлова Танева 
Старши учител по 

общообразователна подготовка 

 
Контакти: 

Телефон: 0896847964 

Ел. поща: stella_taneva@abv.bg 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

 

• Образование: 

˗ Магистър, специалност   „Литература“, специализация: „Културни и 

литературни изследвания“; 

˗ Бакалавър, специалност „Българска филология“. 

• Професионална квалификация: 

˗ Културолог и литературовед; 

˗ Учител по психология и философия; 

˗ Първа ПКС. 

 

УЧЕБНО-ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ 

 

• Български език и литература и гражданско образование 

 

ФОРМИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

 

• Лекционна; 

• Дискусионна; 

• Интерактивни методи; 

• Екипно-проектно базирано обучение; 

• Мотивирам учениците; 

• Помагам им да изграждат умения и компетентности, които да прилагат в 

различни образователни и житейски ситуации; 

• Развивам и помагам за творческото, личностно и емоционално развитие на 

учениците; 

• Изграждам нагласа за успешна социална и професионална реализация и за 

принос към обществото; 

• Учениците да  са активни граждани, които съхраняват традиционните ценности 

и работят за цялостно подобрение на социума и обществено благополучие. 

 

 

 

 



ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА 

 

• Учебници и помагала: 

˗ Учебник по литература на изд. „БГ учебник“; 

˗ Христоматия, изд. „БГ учебник“; 

˗ Учебник по Български език, изд. „БГ учебник“; 

˗ Тетрадка, голям формат; 

˗ Гражданско образование, издателство „Педагог 6”. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

(НАЧИНИ И КРИТЕРИИ) 

 

• Форми и начини за контрол и проверка на знанията:  

˗ БЕЛ - устно и писмено изпитване; 

˗ Тестване; 

˗ създаване на резюме и формиране на функционална грамотност – четене с 

разбиране; 

˗ създаване на аргументативни текстове – есе и интерпретативно съчинение, 

проектна работа; 

˗ Домашна работа. 

• Подходи, методи и критерии за оценка:  

˗ Подходи: нормативно, критериално, формиращо и крайно оценяване; 

˗ Методи: входно равнище, текущо и индивидуално; индивидуално и групово; 

по време на учебния процес /текущи задачи/ и задачи за самостоятелна или екипна работа –

проекти, проучвания; 

˗ Форми: тестове, писмени задачи, устно изпитване, проект; 

˗ Оценявани компоненти: откриване на елементи от съдържанието, 

продуктивност, приложения /пренос на знания/, творческо прилагане на знанията, уменията 

и компетенциите, подаване на оценка и проявяване на отношение. 

 

МИСЪЛ, КОЯТО МЕ ВДЪХНОВЯВА В РАБОТАТА МИ НА УЧИТЕЛ         

 

„Думите могат да бъдат като рентгенови лъчи, ако се използват правилно: те 

преминават през всичко. Прочетете ги и те преминават през вас. Това е едно от 

нещата, които се опитвам да науча ученици си: да пишат по проницателен начин.“ 

 

Олдъс Хъксли 


